
Bestyrelsesmøde   6.10.2015.   

Tilstede:    Rasmus   Mark   Pedersen,    Jimmi   Willemoes   Jensen ,   Jørn   Albertus,    Lene   Rimestad,    Mar�n    Hammer ,  
Anne   Serlev.   

Referat:    Yngve   Saxil   Andersen.   

Dagsorden.   

1.   Referat   
Første   gang   med   ny   studentermedhjælper.   Der   foreslås   følgende   ordning   med   hensyn   �l   referatet.   Referatet   
er   klart   senest   3   dage   e�er   mødet   er   a�oldt,   og   here�er   har   de   deltagende   i   mødet   4   dage   �l   at   godkende   
det.   

  
2.   Meddelelser   
Rasmus   M.   P.   har   været   i   kontakt   med   åbenheds�nget,   vedrørende   at   gruppen   af   undersøgende   journalister   
kunne   ligges   ind   under   organisa�onen.   
Lene   Rimestad   omkring   årets   spændetrøje,   har   fået   s�llet   et   hold   studerende   �l   rådighed   på   100-150   �l   at   
foretage   rundringninger.   Det   handler   om   dårlig   kommunika�on   og   modstandere   af   journalisternes   arbejde.   

  
3.   Journalis�sk   debat   
Følgende   sag   deba�eres:    :  h�p://www.dr.dk/nyheder/ regionale/sjaelland/chefredaktoer-faerre-annoncer-mindre-poli�sk-omtale   

Rasmus   M.   P.   har   forfa�et   et   brev,   og   det   beslu�es   at   det   som   udgangspunkt   skal   sendes   �l   Sjællandske   
Avis,   og   evt.   Jyllands   posten   og   Journalisten.   

  
4.   Ansæ�else   af   studentermedhjælp   
Der   er   blevet   ansat   en   studentermedhjælp,   Yngve   Saxil   Andersen,   som   skal   varetage   forskellige   opgaver,   
bl.a.   regnskabet   og   udbetaling   af   penge.   I   alt   var   der   5   �l   samtale.     

  
5.   Mar�n   Lehmann-sagen   
Rasmus   M.   P.   har   indsendt   en   klage   �l   poli�et,   og   der   har   været   opbakning   �l   klagen   i   det   danske   
medielandskab.     

  
6.   Hjemmeside   
Hjemmesiden   bliver   opdateret,   således   at   den   er   klar   med   ny   informa�on   e�er   uge   42.   

  
7.   Nyhedsbrev   
Det   beslu�es   at   nyhedsbrevet   skal   indeholde   en   anbefaling   �l   3   begivenheder.   
Evt.   kan   åbenheds�nget   levere   en   fast   �ng   �l   det.   
Så   frem   indholdet   er   færdigredigeret   og   har   et   billede,   kan   Yngve   Saxil   Andersen   stå   for   at   få   lagt   det   ud.   

  
8.   Journalisternes   klagetelefon   
Der   er   opre�et   en   klagetelefon,   da   det   i   s�gende   grad   er   et   problem   at   få   fat   på   relevante   kilder.     
Der   refereres   �l   følgende   sager,   om   problemet.   
http://denoffentlige.dk/ombudsmanden-region-hovedstaden-kraenkede-laeges-ytringsfrihed   
http://denoffentlige.dk/den-dag-hr-chefen-ville-lukke-munden-paa-en-kritiker-udskrift-af-telefonsamtalen-han-fortroed   
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http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2014/032014/032014_p8   
9.   Åben   økonomi   
Det   beslu�es   at   økonomien   skal   være   åben,   således   at   ALLE   har   adgang   �l   at   se   den   på   hjemmesiden.   
10.   Plakatkampagne   
Emnet   diskuteres   først   på   næste   møde.   
11.   Deltagelse   i   freelancehåndbog?   
Det   beslu�es   at   man   ikke   stø�er   økonomisk,   men   gerne   med   folk.   
12.   Sager   �l   nyhedsbrevet   
Det   beslu�es   at   nyhedsbrevet   skal   indeholde   en   velkomst,   informa�on   om   den   nye   studentermedhjælper,   
og   anbefalinger   �l   begivenheder.   Som   udgangspunkt   4-5   punkter   per   nyhedsbrev.   
13.   Eventuelt   
...   

  

Næste   møde   er   den   3   november.   
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